
Paikallinen palvelu, globaali vaikutus
Lionien kansainvälisten suhteiden ohjelma

KANSAINVÄLISET JUHLATILAISUUDET

Kansainvälinen lukutaitopäivä
Lioneita kannustetaan kehittämään projekteja toteuttaviksi 8.
syyskuuta, joka on Kansainvälinen lukutaitopäivä, jolloin
korostetaan lukutaidon merkitystä koulutuksen ja sosiaalisen
kehittymisen perustana. Olitpa kouluttaja, jonka intohimo on
opettaa lapsia lukemaan, yrittäjä, joka on valmis kehittämään
paikallista lukutaito-ohjelmaa tai joku joka vain nauttii
lapselle lukemisesta, jokaisella ponnistuksella on väliä. 

Lokakuu: Lionien kansainvälisten suhteiden kuukausi:
Lionsklubit voivat juhlia YK:n päivää 24. lokakuuta
esimerkiksi järjestämällä kansainvälisen illan ruuan, musiikin
ja viihteen merkeissä. Tai lionit voivat järjestää Maailman
näköpäivään liittyvän projektin lokakuun toisena torstaina.

Lionien päivä Yhdistyneissä Kansakunnissa
Lionien päivä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa järjestetään
joka vuosi YK:n päämajassa New Yorkissa ja silloin juhlitaan
tätä historiallista yhteistyösuhdetta ja mahdollisuutta korostaa
näiden kahden järjestön yhteisiä tavoitteita, monia yhteisiä
saavutuksia ja yhteistä sitoutumista maailman humanitäärisiin
tarpeisiin vastaamisessa. Osoitteesta www.lionsclubs.org/ldun
löytyy lisätietoja.

Lisätietoja löytyy verkkosivulta www.lionsclubs.org. Kirjoita 
hakusanoiksi “kansainväliset suhteet” tai ota meihin yhteyttä 
osoitteessa programs@lionsclubs.org.

JO VUOSIKYMMENIEN AJAN lionit

ovat ottaneet vastaan haasteen

Luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä

maailman kaikkien kansojen

keskuudessa. 46 000 klubia ja 

1,35 miljoonaa jäsentä tekevät

meistä maailman suurimman

palveluklubijärjestön. Olemme myös

yksi tehokkaimmista. Jäsenemme

auttavat paikkakuntiaan monin 

eri tavoin.

Jos ajattelemme vain yhtä projektia, 

joka vaikuttaa vain yhdellä

paikkakunnalla, se voi vaikuttaa 

vähemmän tärkeältä, mutta kun

laskemme yhteen ne sadat projektit 

eri paikkakunnilla ja miljoonat

ihmiset, jotka tekevät yhteistyötä,

lopputuloksena on tärkeä ohjelma,

jonka voidaan sanoa edistävän

kansainvälistä hyvää tahtoa 

ja rauhaa.

http://search.lionsclubs.org/search?site=new_en&output=xml_no_dtd&client=lions_site&filter=0&proxystylesheet=lions_site&q=international+relations
http://www.lionsclubs.org/FI/member-center/planning-projects/international-relations/lions-day-with-the-un/index.php


KANSAINVÄLISET 
APURAHAT 

Kansainväliset apurahat (IAG)

Kansainvälisten apurahojen avulla
kehittyneiden maiden lionit pystyvät
tekemään yhteistyötä vähemmän
kehittyneiden alueiden lionsklubien kanssa
hankkeissa, jotka vaikuttavat aidosti
paikkakunnilla. Kansainvälisillä apurahoilla
rahoitetaan perusterveydenhoitoa,
koulutusta ja lukutaidon edistämistä,
puhtaan veden ja puhtaanapidon
järjestämistä, maaseudun kehitystä ja
omavaraisuutta edistäviä ohjelmia, sokeille
ja muille vammaisille suunnattuja palveluja
sekä ympäristönsuojelua.

KANSAINVÄLISET VAIHDOT

Kansainväliset nuorisoleirit ja nuorisovaihto

Lionsklubit voivat sponsoroida tai toimia
isäntäperheenä 15-22-vuotiaille nuorille,
jotka osallistuvat Lionien kansainväliselle
nuorisoleirille tai vaihto-ohjelmaan.
Puheenjohtajat voivat saada palkintoja.

Kansainväliset kulttuurivaihdot
Kun taideteoksia, esseitä, käsityötuotteita,
runoutta tai musiikkisävellyksiä on esitetty
julkisesti niiden kotimaassa, muut
lionsklubit järjestävät usein näiden
kulttuuritöiden julkisen esittämisen muualla
maailmassa. Nämä ovat lionien välisiä
kansainvälisiä kulttuurivaihtoja.

Ystävyysklubit
Kansainvälinen ystävyysklubiohjelma on
vapaaehtoinen yhteinen sopimus kahden 
eri maassa toimivan klubin välillä.
Ystävyysklubisuhde antaa tilaisuuden oppia
toisesta klubista ja sen kulttuurista.
Ystävyysklubit toteuttavat aktiivisesti
järjestön kolmatta tavoitetta: luoda ja
ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä
maailman kaikkien kansojen kesken.
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KANSAINVÄLISET KILPAILUT

Kansainvälinen rauhanjulistekilpailu
Lionsklubit eri puolilla maailmaa
sponsoroivat joka vuosi lionien
kansainvälisen rauhanjulistekilpailun
paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä.
Tämä kilpailu kannustaa nuoria ympäri
maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään
rauhasta. Viimeisen 25 vuoden aikana yli
neljä miljoonaa lasta lähes sadasta maasta 
on osallistunut kilpailuun.

Lionien ympäristövalokuvakilpailu
Lionien ympäristövalokuvakilpailussa
esitellään luonnon kauneutta. Finaaliin
valitut työt ovat esillä kansainvälisessä
vuosikongressissa. Käy tutustumassa
verkkosivullamme lisätietoihin miten
osallistua tähän kilpailuun.

http://www.lionsclubs.org/FI/index.php

